
Záznam o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Informace poskytnuta:  28.05.2018  
Informace poskytl: Ing. Martin Ondra, vedoucí finančního odboru 
Zveřejněno dne:  29.05.2018 
 
Předmět žádosti:  

Žadatel se obrátil na město Rýmařov dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a žádal 
o poskytnutí informací, týkající se pozemku parc. č. 88/2 v k.ú. Rýmařov, jehož součástí je stavba garáže 
bez čp/če, a to: 

 
1. Kdy se město Rýmařov stalo vlastníkem předmětné nemovitosti? 
2. Od koho město Rýmařov předmětnou nemovitost odkoupilo? 
3. Jaká byla výše kupní ceny? 
4. Jaký byl důvod pro odkoupení předmětné nemovitosti městem Rýmařov? 
5. Jaké je celkové stáří stavby garáže na pozemku parc. č. 88/2 v k.ú. Rýmařov? 
6. Je garáž na pozemku parc. č. 88/2 v k.ú. Rýmařov městem pronajímána? Pokud ano, jaká byla 

celková doba nájmu? Kolik činil celkový výnos? 
7. Není-li garáž na pozemku parc. č. 88/2 v k.ú. Rýmařov městem pronajímána, jakým způsobem 

město Rýmařov předmětnou nemovitost využívá a jaký přináší užitek? 
8. Jak velké množství finančních prostředků bylo za dobu vlastnictví investováno do předmětné 

nemovitosti, a o jaké investice se konkrétně jednalo? 
9. Jak velké množství finančních prostředků je vynakládáno na běžnou roční údržbu nemovitosti? 
10. Jsou prováděny pravidelné revize? Pokud ano, jaké? 

 
 
Poskytnutá informace:  
 
Ad 1) Předmětnou nemovitost nabylo město Rýmařov na základě kupní smlouvy ze dne 21.07.2004. 

Právní účinky vkladu práva nastaly ke dni 11.08.2004. 
Ad 2) Prodávající:  manželé Danuše a Jiří Zahradníkovi. 
Ad 3) Kupní cena činila 94.730 Kč. 
Ad 4) Rozhodnutí o vykoupení pozemku s garáží přijalo zastupitelstvo města dne 24.06.2004 usnesením 

číslo 457/13/04. Samotné usnesení neobsahuje zdůvodnění rozhodnutí zastupitelstva. 
Z podkladových materiálů vyplývá, že asi hlavním důvodem byly problémy předchozích vlastníků 
s přístupem a příjezdem do garáže přes část pozemku parc.č. 88/1 k.ú. Rýmařov, jehož vlastníkem je 
společnost R & RADIL s.r.o., třída Hrdinů 599/12, 79501 Rýmařov. 

Ad 5) Rozhodnutí o přípustnosti stavby bylo vydáno dne 01.12.1969, č.j. Výst/Ze-3056/69. Povolení 
k trvalému užívání stavby vydáno dne 26.01.1989. 

Ad 6) Garáž nebyla v minulosti pronajímána.  
Ad 7) Město Rýmařov garáž nevyužívá. 
Ad 8) Město Rýmařov, resp. Byterm Rýmařov, do předmětné nemovitosti za dobu vlastnictví 

neinvestovalo. 
Ad 9) Na běžnou roční údržbu nemovitosti nejsou vynakládány žádné finanční prostředky. 
Ad 10) Na nemovitosti nejsou prováděny žádné pravidelné revize. 


